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Budapest Józsefuáľosi Onkoľmá nyzat

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának részletes ismeľtetése

2013. január 30-źn a|áirtlsľa keľült a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Pľogľam III.'' (a
továbbiakban: MNPIII) (azonosító szám: KMoP-5.1.1/B.l2-k-2012-0001) megvalósitásfua iľányuló
Támogatási Szerződés (a továbbiakban: TSZ) a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi
tnkormányzat és a Nemzeti Fejlesĺési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Pro Regio
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonpľofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság közĺjtt.

Szerv ezeti egy iittmííkö dési rends zeľ mó dosítús a

A Képviselő-testtilet a 8/20|3.(|.23.) számú hatźnozatźlban elfogadta az MNPIII projekt
megvalósításában ľésztvevő szervezetek egytithnűködési rendszerét. A Képviselő-testtilet a
6512013.(I.27.) számű határozatában elfogadta az egyes pľojektmegvalósító szervezetek Szervezeti
Működési Szabźiyzatainak módosításait (JSZSZGYK, JVSZ), feladat-ellátási és megbízási
szeľzciĺĺ éseit (Kisfa lu Kft ., Rév8 zrt., II<ÍI Nkft 

' ).

A Képviselő-testtilet a242lf0|4. (xI.04.) száműhatározata a|apjén az onkormányzatkezdeményezte
a projekt befejezési hatĺáľidejénekf015. augusztus 30-ig töIténő módosítását. ATźmogatási Szeľződés
7. szttmű módosítása 2015. március 25-én a|áírásra került. A Képviselő-testület a |31l20I5.(VI.04')
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ; Egry Attita alpolgáľmesteľ; Kaiseľ József képviselő;
Balogh István képviselő

A képviselő-testiileti ülés időpontja: f0I5. jtlnius 25. . sz. napiľend

Tátgyz Javaslat a Magdolna Negyed Pľogľam TTI mggvalósításához kapcsolódó döntések
meyhozlta|ńra

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásahoz minősített szavazattöbbség szükséges.

ElŐrÉszÍro SZERVEZETI EGYSÉG: RÉv8 Znr.

KÉszÍľpľľp: Al-pol-pl Gvonoy

PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZoLÁs:
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VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x

Embeľi Eľőfoľľás Bizottság v é|eményezi

A Városgazdálkodási és Pénzüg'vi Bizottság/Emberi Eróforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az elóteriesztés megtársy a|źsát.

2Ü15 JUN ,, 
** 

ry



számú hatttrozatában d<ĺntött arról, hogy kezdeményezi a projekt fizikai befejezésének határidő-
módosításáľő| f015. októbeľ l 5-re.

A Képviselő-testĹilet a 9412015.(IV.l6.)' a II4lf0|5.(V.l4.) és a I31/Z0I5.(VI.04.) számú
határozatźlban döntött az ,,Onźú|őan nem támogatható szoft l Taľsadalmi, közösségfejlesztési,
bĺĺnmegelőzési, szociális, képzési és foglalkoztatĺási programok'' megvalósítása során fel nem használt
támogatás (maradvány) felhasználásráról és szakmai, műszaki tarta|mátrő| a20I5. december 3l-ig taľtó
időszakra. A Képviselő-testĺilet felhatalmazta a Polgáľmesteľt, az egyes intézményvezetőket és
cégvezetoket a pĄekt bet.ejezési hatäľidejéig, illetve 2015. év végéig tartó idöszakľa vonatkozó
szerződések módosítására.

Az MNPIII projekt a fenti döntésekkel összhangban2015. augusztus 30. és 2015. október 15. között
több lépcsőben fejeződik be, amely a projekt szewezeti együttműködési rendszerének vźitozásźlva|,
fokozatos megsziĺnésével jĺár. A Képviselő-testiilet döntése szükséges a 2015.08.30-2015.10.15.
közötti átmeneti, valamint a 2015.10.16-2015.12.31. közötti pľojekt befejezését követő időszak
szerv ezeti mű kĺjdé s éľő l.

Javasoljuk, hogy az átmeneti időszakban a Szewezeti Együttműködési Rendszer kevesebb
projektelemmel' de változat|an tartalommal (elszámolási rend, PÉRT, stb.) működjön, tekintette| arra,
hogy valamennyi PMVSZ felelős legalább eg 2015. október l5-ig mĺĺködő projektelem
megvalósul źsáért, illetve |eztrásáért (pl.: közteľületek).

E'nÍi|atfa|ríiíŕ.ís oInĺnĺyom íInbÁftlmlłniÁł olKsłłK ł-,,;l,--,,.i--I,| PMVSZ
ERFA típusri pľojektelemek 2015.05.31-

2015.08.30.
2015.08.31-
2015.10.15.

E Lakóépületek eneľgiahatékony felríjítása

EI Önkormányzati tulajdonban lévő bérházakfelújítása
Józsefvarosi
Gazdálkodási
KozuoÍltZÍt.

Józsefvárosi
Gazdálkodási
KözoontZĺt.

E2 Taľsashazi tulajdonban lévő lakóépületek felújítása Trársasházak Társashrázak

Közteľületek fejlesztése alpľogľam (vdrosi funkciót erősíttĺ
tevékenys égeł,) ERFA típusrú projektelemek

K1 Teleki Lász|ő téľ kiizterĺilet ľehabilitáció

Kltl Teleki Lász|ő tér |. l a Népszínház utca és Fiumei út
közötti ZöldterĹilet rehabilitációi a

Lezáru|t

KI/2 Telek
mesú

Lász|ő tér II. ĺ a p\ac csatlakozó közterületeinek
tása

Lezáru|t

Kl13 Teleki Lász|ő tér III. / Teleki tér 13 _25 sz. e|őtti szakasz
felúiítása

Lezźru|t

K2 FiDo / a Fiumei út és a Dobozi utca kłizötti zö|dteľület
rehabilitációia

Lezátu|t

K3 Kálváľia téľ közteľĺilet ľehabilitáció Lezáru|t

K4 Baueľ Sándoľ utca megújítása Lezźtru|t

K5 Magdo|na utca Dobozi u. Dankó u. kiizötti
szakaszának fel ú i ítása

Lezttrult

Kó Térfigye|ő kameľaľendszeľ bővítése, feilesztése PH-KF Lezźrul

R7
MNPIII PLUSZ / Fiumei úti és Baľoss utcai szervizűlt,
Kisfuvaľos és Homok utcai rńt- és jáľdafelújítás'
is kolaé p üle t |áb azatszísetel és

PH-FOEP PH-FOEP

ľáľsadalmi' ktiztĺsségi, szociális és bűnmegelőzési alpľogľam (iinállóan nem támogathatć
ktitelezően megvalósítandó és választható tevékenységek)

T1
Epület fe|újításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását
sesítő nľopľamok íERFA)



Tt/1 Taľsadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, parkok
takaľítása)

JSZSZGYK,
Józsefvaľosi
Gazdálkodásĺ
KozĐontZrt.

JSZSZGYK,
Józsefvarosi
Gazdálkodrísi
KizroĺtZĺÍ'.

Tr/2 Helyi köľnyezettudatosság elősegítése (zo|d udvarok
kialakítása)

JSZSZGYK,
Józsefvarosi
Gazdálkodasi
Kĺimont Zrt.

JSZSZGYK,
Józsefuarosi
GazdáIkodási
KözoontzÍt.

TI13
Lakossági táljékoztatts' tanácsadás - az e|ókészitéstó| az
utógondozásig (valamint háztartźsgazdálkodási tľéning és
közös képviselők képzése), Szomszédsági Házfelügyelők

JSZSZGYK,
JÚzseľvárosi
Gazdálkodĺĺsi
KözoontZrt.

JSZSZGYK,
Jłizscfvfu'usi
Gazdálkodási
KözoontZrt'

TI/4 A vagyonkezelő munkatársak szociális, kommunikációs
képzése

Józsefvarosi
Gazdálkodĺísi
KozĎontZtt.

Józsefurĺrosí
Gazdálkodási
KözoontZrt.

T2 Kesztyíĺ gyár Köztisségi Ház szo|gálltatás.bővÍtés

Tfl1 A Ke szt5ríígyár Közö s sé g i Ház pr o gr amjai (E SZA ) JKH Nem PMVSZ

T2l2
Kesnyúgyár Köztisségi Hráz közösségi tereinek bővítése,
korszerűsítése (ERFA) (kiiziisségi funkciót szolglźIó
tevékenvsés)

Lezźru|t

T3 Bíĺnmegelőzési pľogľamok (ESZA)

T3/T
Szenvedélybetegségeket, bűnelköveté st, á|dozaÍtá válást
célzó prevenció

Lezáru|t

T3/2 Szomszédsági rendőr program (ESZA)
Jizsefuarosi
Gazdálkodási
KozpontZrt.

Nem PMVSZ

T3/3
Biĺnmegelő zési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs
survev. antiszociális teammunka)

Rév8 Rév8

T3/4 99-es busz kísérleti pľoiekt Rév8 Rév8

T4 Szociá|is pľogľamok (ESZA)
T4/l Közteľületi ártalomcsökkentő szolsáltatasok PH-HUM
T4/2 Intenzív családmegtaľtó szolgáltatások JSZSZGYK

T4/3 C saládfej les ztési szo| gtůtatás

JSZSZGYK,
Józsefuarosi
Gazdálkodási
KözoontZrt.

JSZSZGYK,
Józseforĺrosi
Gazdálkodási
KozpontZrt.

T4/4 Tehetséggondozás JKH
T5 Ktiziissésfei lesztés GszA)

Ts/1
A Fiumei út és Dobozi utca közötti teľiiletek FiDo
megújításához kapcsolódó szociális program' FiDo
spoftnapok

JSZSZGYK JSZSZGYK

T5/2 Kálvária tér megílj ításához kapcsolódó szociális program
JSZSZGYK JSZSZGYK

Gazdasági, foglalkoztatási alpľogram, a gazdaságfejlesztés pľojektelemei (tinállóan nem
támogatható kiitelezően megvalósítandró és választható tevékenységek)

G1 Képzésĺ pľogľamok (ESZA)
G1/l Képzések' szakképzések lezáľult

GT/2 Készségfej lesztő képzések JKH Nem PMVSZ
cl/3 l0 osztályos fe|zźlrkőnató képzés JKH Nem PMVSZ
G2 Fog|alkoztatási pľogramok (ESZA)
G2/1 JSZSZGYK Alláskereső Klubok. Alláskereső trénins

G2/l/1
Alláskereső Klub, Tanácsadás megváltozott
munkakéoessé síĺek részére



G2/1t2 Álláskereső tréning, ,,Píúyámfelé'', ''Üdv a klubban'' JKH Nem PMVSZ
G2tf Allásbörze Nem PMVSZ
G2/3 Munkába állást sesítő klubok JKH Nem PMVSZ
G2/4 Karrierut fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás JKH Nem PMVSZ
G2/5 Köz(össégi) _ hely és mosoda JSZSZGYK Nem PMVSZ

G2/6 Trársadalomból kirekesztett nők foslalkoztatasa és
rehabilitációia

JKH Nem PMVSZ

Az źúmeneti időszakban a béľek, illetve a feladat-ellźúás finanszirozása önkormányzati saját forrásból
torténik. A külső szo|gá|tatások a pľojekt költségvetésének teľhére kerĹilnek elszámolásra. Az źúmenęti
időszakban a fenti táb|ázatban,,Nem PMVSZ''-ként jelölt projektelemek esetében az elszámolások,
kommunikáció a Szervezeti Egyi'ittműködési Rendszer eljárásrendjén kívül, azintézménvelďcégek és a
Polgármesteri Hivatal szewezeti egységei között ,,rendes'' módon töľténik. 2015. október 15. után
javaso|uk az MNPIII projekt végľehajtására létľehozott Szeĺvezeti Együttmíĺködési Rendszer
megszüntetését.

Az onkormányzat aJőzsefvátosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és MűködésiSzabá|yzatźnak
módosítása nélkül elismeri a projektmegvalósító szervezet 2015. május 31-e és a Józsefuárosi
Gazdźikodási Központ Zrt. megalakulása közötti időszakban végrehajtott tevékenységét az a|ábbi
MNPil proj ektelemek esetében:

- ,,T1/1 Táľsadalmi akciók megszeÍyezése (lomtalanítás, parkoktakarítása),,,
- ,,TL/f Helyi környezetfudatosság elősegítése (zöld udvaľok kialakítása)'',
-,,TIl3Szomszédságiházfeliigyelők'',
- ,,T3/f Szomszédsági rendór program'',
-,,w6Téľfigyelőkameľarendszerbővítése,fejlesztése''.

Javasoljuk, hogy a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a megalakulását követően lássa el a
Kźiváriat& északi és déli részén,valamint a,,FiDo'' Parkban lévő pavilonok üzemeltetési feladatait.

S zo cilźli s L a k h at ds i T ec h n ik ai S e g íts é g ny új t ós fela d at ell dt ds a

A családfejlesztési szolgáltatás keretében 56 önkormányzati bér|akáls korszenísítésére keľül sor a aZ
ún. 3. sz. Motivációs Csomag keľetében. 12 családot érintően 2074-ben a Programalap 2. köľös
pá|yénati kiíľása keretében a Vöröskereszt Buđapest Fővárosi Szervezet közreműködésével
megvalósult az e|ső |2 csa|ád bérlakásĺának korszenĺsítése.

A 15. sz. vźůtozás-bejelentés elfogadását követően ,,Családfejlesztési szolgá|tatźs keľetében Szociális
Lakhatási Technikai Segítségnyújtás biztosításď'tiárgyli nyílt közbeszerzésj eljárás hirdetménye 2014.
december 18-án KÉ 26f60lf014 számon jelent meg a Kilzbeszerzési Értesítőben, amely eljáľás
eredménýelen, tekintettel arra, hory nem nyújtottak be ajánlatot.

Az onkormányzatf0|5.05.|4-én atárgyban újabb kozbeszerzési eljárást indított meg, amelynek 1.

része eľedményes, amely 22 |akás korszerűsítésére vonatkozik. A fennmaľadó 22 csa|ádra vonatkozó
lakáskorszeľiĺsítési munkák megvalósításara javasoljuk kijelölni a Kisfalu Kft-t (Józsefuáľosi
Gazdźůkodási Központ Zrt.-t) és a JSZSZGYK-I. Kisfalu Kft. a feladat ellátásáért nettő 7.200,0 ezer
forint + Afa dijazźsban részesül, amelynek fedezetetĺámogatás.

Budapest WII. ker., Mdtyús tér 13. Tdrsashóz költség-átcsoportosítds

A TSZ 6. sz. mődosítása keretében soľ keľtilt a Budapest VIII. ker., Mátyás tér |3. szźtm a|atti
Társashźzat érintően a műszaki taľtalom bővítésére, amely a tźtrsashź.z kéményeinek magasítására
vonatkozik hatósági kötelezés a|apján. Erre a célľa bruttó 8 millió foľint került átcsoportosításra a
tfusashźarészére. A hatósági kötelezésben szereplő valamennyi munka elvégzéséľe (amely tarta|mazza
egyes kémények bélelését is) a tźrsashźn elkészítette a költségbecslést. A teljes könĺ megvalósítás



becsült költsége bľuttó 14,3 millió forint, amely tarta|mazza a kivitelezés, a statikus teľvezés, tervezői
művezetés, műszaki ellenőrzés és a kéményseprő szakvélemények költségét. A társashétznak a
maľadványokkal együtt 8.339 ezer foľint szabad fonás áll rendelkezésre, ezért atársasház számttra 6
millió forint többletforrás szükséges.

A Képviselő-testtilet Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsäga az 581/2015'(VI.08.) sámú
hatźrozattlban döntott a ,'Viíllalkozási szerzodés tervezési, útépítési és iskolaépület |óhazat
vízszigetelési munkálatok elvégzéséľe,, ttlrgyí közbeszerzési eljĺáľás eredményéről. A nyertes
ajánlattevő aján|ati ára bľuttó 44.308.420,- forint, amely 14.880 ezer forinttal maľad el a rendelkezésre
álló fedezettől. Javasoljuk bruttó 6 millió forint átcsoportosítását a Kĺjzterület-rehabilitáció
projektelemról a Budapest VIII. ker., Mátyás tér 13. szám alatti tźtrsasház sztlmára. A közteľületi
pľojektelemen fennmaradó további maradvány összeget a Máýás tér és egyéb közösségi Zöldítési
programok szttmár a javasolj uk felhaszrálni.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A Szervezeti Együttmiĺködési Rendszer módosításahoz és a projekten belüli költségátcsoportosítás
kezdeményezéséhez és a Támogatási Szerzodés módosítás igényének jóváharyźsźlhoz a Képviselő-
testtilet döntése szükséges.

III. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés célja, egyrészt a projekt befejezését követő 2015.If .31-ig taľtó időszak szeryezeti keľeteinek
biztosítása, másrészt a projekt költségvetésén belüli költségátcsoportosítĺás.

A Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. megalakulását követően aKtůváriatér északi és déli részén,
valamint a ,,FiDo'' Paľkban lévő pavilonok iizemeltetési feladatai számttra fedezet biztosítása
szükséges. Három létesítmény üzemeltetési költsége havi szinten bruttó 480 ezer forint, hat hónapra
szttmitva 2.880,0 ezer foľint fedezetet biztosítását javasoljuk az onkormźnyzat költségvetésében
biztosítani a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére. Ezze| egyutt a Józsefurárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím - önként vállalt feladat - mÍĺködési ťlnanszírozási
bevételen belül az irźnyitószervi tźrnogatźtsként folyósított támogatás ťlzetési számlrán tĺjrténő
jőváírásae|óirttnyzatát2.880,0ezerf orinttalcsökkenti.

Az MCSIII feladat ellátásrának fedezete |}}%o.ban tĺámogatás. A megbízás bruttó étékének _ 9.|44,0
ezer Ft - fedezete az MNPIII költségvetésében, a Trámogatási Szerződés 2. szźtmű mellékletében az

,,Önállóan nem támogathatő szofttevékenységek. Költség-besorolás és számviteli kategória szeriĺúaz
,,Pľojektmegvalósításhoz igénybe vett egyéb szolgáltatások / 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatasok
költségei, költségvetésben a l 1604 cím T4 Társadalmi progľamok dologi e|őirányzatán.

A Máýás tér 13. elfogadott kiegészítő műszaki tartalmának megvalósítása érdekében sztikséges
kĺiltségátcsoportosítás keretében a Támogatási Szerződés és aZ önkormányzati költségvetés
módosítása szĺikséges. A Tsz 2. sz. me||ékletében a ,,Köztertilet-rehabilitáció'' projektelem keretében
a Kivitelezés tétel,,,Építés, felújítás, bővítés ĺ 124. Egyéb építmények'' kĺiltségsorról bruttó 6 millió
forint átcsoportosítás szükséges aTársasházi lakóépületek felújítása pľojektelemen belül aMźltyástér
73. szźtm alatti Társasház költségvetési soľara.

Az önkormányzati költségvetés ||604 cím ,,Kisfuvaros u. szegélycsere,, e|oirtnyzatźIbő| 563,0 ezer
forintot, a ,,Homok u. út és járdafe|újítása és épületszigetelés'' e|oirźnyzatábő| 5.437,0 ezer forintot és
apá|yźnati támogatás összegéből 6.000 e Ft-ot törölni szükséges aTámogatási Szerződés módosítása
után. A Konzorciumi Együttmiiködési Megállapodás 3' sz' módosítása a|apján a Fővárosi
onkormányzat tulajđonában ä||ő köZterĹiletek felújítási költségének összegével a 1|604 cím ,,Baross
u. szervizilt felújítása'' e|óirtnyzatźtbő| 2|.039,0 ezer forintot, a ,,Fiumei tÍ szerviztĺ fehijítása''
elóirźtnyzatábő| 2|.157,6 ezer forintot és a pá|yázati tźtmogatás összegébő| 42.796,6 e Ft-ot töľöIni
szükséges, tekintettel arra,hogy atámogatás kedvezményezettje Budapest Főváros onkormányzata.



fV. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselo-testület döntése a Magyaľország helyi önkormanyzatairő| 201l. évi cLXxxIx. törvény
23. $ (5) bekezdés |4.pontján, a41. $ (3) bekezdésén és a107. $-án alapul.

Kéľjiikaza|ábbihatározati javaslatelfogadását'

IIłľÁnozłTI JÁ,vAsLAT

A Képviselő-testůilet úgy dtint' hogy

1. a) jóváhagyja az M}IPITI Szeruezeti Együttműködési Rendszeľnek a pĘekt 2015. június
25-én hatályos TSZ szeľinti fizikai hatáľidejével (2015.08.30.) egyidejűleg tiiľténő ľészleges,
a folyamatban lévő határidő módosításľa (2015.10.15.) való tekintettel a 2015.08.30.
2015.10.15. köztitti átmeneti időszakot ktivető teljes megszűntetését zz a|áňbiak Íigyelembe
véte|éve|.

ü!.iif ^+f^|''' ií+ś. -| lI 
^ 

l,Áł',- l.^: Äa --K.!ł'F( ł ^.,;I, ,i- - r,
PMVSZ

ERFA típusrĺ pľojektelemek 201s.0s.31-
201s.08.30.

201s.08.31-
2015.10.15.

E Lakóépületek eneľgiahatékony felúj ítása

E1 onkormányzati tulajdonban lévő bérhénakfelújítása
Józsefuarosi
Gazdálkodási
KozĎorltZÍt.

Józsefváľosi
Gazdálkodasi
KözĎontZÍt.

Éz Társasházi tulaj donban lévő lakóépületek felúj ítása Társasházak Tráľsashazak

Közteľiiletek fejlesztése alpľogľam (vdrosi funkciót erősítő
tevékenységeł) ERFA típusú pľojektelemek

K1 Teleki Lász|ő téľ közteľiilet ľehabilitáció

KT/1
Teleki Lász|ő tét I, l a Népszínház utca és Fiumei út
közötti zöldtertilet rehabilitrációi a

Lezáru|t

KI12, Teleki Lász|ő tér I|. l a piac csatlakozó köZterületeinek
mesúiítása

Lezfuult

Kl/3 Teleki Lász|ő tér III. / Teleki tér 13 _ 25 sz. e|otti szakasz
felúiítása

Lezáru|t

IQ FiDo / a Fiumei út és a Dobozi utca kiizötti ziildteľület
ľehabi|itációia

Lezáru|t

K3 Ká|váľia téľ közterület ľehabilitáció Lezátrulĺt

K4 Baueľ Sándoľ utca megúiítása Lezáru|t

K5 Magdolna utca Dobozi u. Dankó u. köziitti
szakaszának fel ű i ítása

Lezáru|t

K6 TéľÍigyelő kameraľendszeľ bővítése, fejlesztése PH-KF Lezáru|

I(I
MNPIII PLUSZ / Fiumei úti és Baľoss utcai szervizűt,
Kisfuvaľos és Homok utcai rĺt- és járdafelrĺjítás'
i s kol a é n ĺi l e t |áb azatszipetelés

PH-FOEP PH-FOEP

ľáľsadalmi' köziisségi, szociális és bűnmegelőzési alpľogľam (iinállóan nem támogathatł
ktitelezően megvalósítandó és váiaszthatő tevékenységek)

T1
Epĺilet fe|űjításhoz kapcsolódó, a |akosság bevonását
sesítő pľogľamok (ERFA)

T1/1
Társadalmi akciók megszer\tezése (lomtalanítás, paľkok
takaľítása)

JSZSZGYK,
Józsefvárosi
Gazdalkodasi
KozpontZĺt.

JSZSZGYK,
Józsefurĺrosi
Gazdálkodási
KözooŃZrt.

Tltf Helyi kĺirnyezettudatosság elősegítése (zo|d udvarok
kialakítása)

JSZSZGYK,
Józsefuárosi
Gazdálkodási
KözoontZĺt.

JSZSZGYK,
Józsefuárosi
Gazdálkodási
KözoontZrt.
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TI13
Lakossági tájékoztatás' tanácsadás - az e|őkészitésto| az
utógondozásig (valamint hźztartásgazdálkodási tréning és
közös képviselők képzése), Szomszédsági Házfelügyelők

JSZSZGYK,
Józsefvaľosi
Gazdá|kodási
KözpontZrt.

JSZSZGYK,
Józsefuarosi
GazdáIkodási
Kozr,or.tzĺt.

TU4 A vagyonkezelő munkatársak szociális, kommunikációs
képzése

Józsefviĺrosi
Gazdá|kodĺísi
KőmontZrt.

Józsęfvárosi
Gazdálkodiĺsi
KozpontZĺt.

T2 Kesztyíĺgyáľ Kiizösségi IJáz szo|gá|tatás-bővítés

Tfĺ1 A Keszýiĺ gyáľ Közii'sség i Hźlz pr o gr amj a i (ESZA) JKH Nem PMVSZ

T2/2
Keszýigyár Közösségi Haz közösségi teľeinek bővítése,
korszerűsítése (ERFA) (köziisségi funkciót szolglźló
tevékenvsée)

Lezźtrutlt

T3 Bűnmegelőzési progľamok (ESZA)

T3t1 Szenvedélybetegségeket, bűnelkövetést, á|dozattá válást
célzó prevenció

Lezźlru|t

T3/2 Szomszédsági rendőr progľam (ESZA)
Józsefuárosi
Gazdáĺkodasi
KozpoĺtZĺt.

Nem PMVSZ

T3/3
Bűnmegelőzési stratégią cselekvési terv (viktimizáciős
survev. antiszociális teammunka)

Rév8 Rév8

T3/4 99-es busz kíséľleti projekt Rév8 Rév8

T4 Szociális progľamok (ESZA)
T4/1 Közteľületi rfutalomcsökkentő szolgáltatasok PH-HUM
T4l2 Intenzív családmegtaľtó szolgáltatások JSZSZGYK

T4/3 C s al ádfej le s ztési szo| gä|tatás

JSZSZGYK,
Józsefviírosi
Gazdálkodási
KözoontZĺt.

JSZSZGYK,
Józsefuarosi
Gazdálkodási
KőmontZĺt.

T4/4 Tehetséggondozás JKH
T5 Ktiztisségfei lesztés (ESZA)

T5/1
A Fiumei út és Dobozi utca kozötti teľületek FiDo
megűjitásához kapcsolódó szociális pľogľam, FiDo
sportnapok

JSZSZGYK JSZSZGYK

T5/2 Kźiv ttr ia tér me gűj ításához kapc so lódó szociál i s pľo gram
JSZSZGYK JSZSZGYK

Gazdasági, fogla|koztatási alpľogram, a gazdaságfejlesztés pľojektelemei (tiná||óan nem
támosatható kiitelezően megvalósítandó és vá|aszthatró tevékenvsések)
G1 Képzési pľogľamok (ESZA)
G1/1 Képzések, szakképzések |ezáru|t

Gt/2 Készségfej lesztő képzések JKH Nem PMVSZ
GI13 l0 osztályos fe|zárkőnató képzés JKH Nem PMVSZ
G2 Foglalkoztatási programok (ESZA)
G2/1 JSZSZGYK Alláskereső Klubok, Alláskereső tréning

Gzl1l1 Alláskereső Klub, Tanácsadás megváltozott
munkaképesséeűek részére

Gzl1/2 Alláskeľeső tréning, ,,Pźiyźtmfelé'', ''Üdv a klubban'' JKH Nem PMVSZ
G2/2 Allásbörze Nem PMVSZ
G2l3 Munkába állást segítő klubok JKH Nem PMVSZ
G2ĺ4 Karrierut fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás JKH Nem PMVSZ
Gzt5 Köz(össégi) _ hely és mosoda JSZSZGYK Nem PMVSZ

G2/6
Társadalomból kirekesztett nők foslalkoztatása és
rehabilitációia

JKH Nem PMVSZ



,

b) a Józsefváľosi Váľosiizemeltetési Szolgálat Szeľvezeti és Míĺktidési Szabá|yzatának
módosítása nélkĺil elismeri a pľojektmegvalósító szeľvezet 2015. május 3l-e és 

^Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. megalakulása közötti időszakban végrehajtott
tevékenységét az a|á.ňbi Ml[PilI pľojektelemek esetében

- ,,TI/| Társadalmi akciók fnegszeryezése (lomtalanítás, parkok takaritása),,,
- ,,T|/2 Helyi köľnyezettudatosság elősegítése (zĺild udvarok kialakítása)'',
-,,T I l 3 Szomszédsá gi hźlzfe|ljgyelők'',
- 

',T3/2 
Szomszédsági rendőr pľogľam'',

-,,w 6 Térfi gyelő kamerarendszer bővítése, fej lesztése''.

c) ahatározat b) pontjában szeľeplő feladatokon felül a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ
Zrt. mega|akulását kiivetően etlátja a Kálváľia téľ északi és dé|i ľészén, va|amint a ,,FiDo''
Paľkban lévő pavilonok ĺizeme|tetési feladatait.

d) a hatáľozat c) pontjában szeľeplő feladathoz tartoző üzemeltetési költségek fedezetéľe
2.880,0 ezeľ foľint fedezetet biztosít az onkoľmányzat költségvetésében a Józsefváľosi
Gazdálkodásĺ l(iizpont Zrt. részére.

e) a d) pontban fogla|tak miatt az Onkoľmányzat kiadás 11108-02 cím Íinanszírozási
műkiĺdési kiadáson beliil az iľányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása -
önként vállalt feladat _ e|őirányzatárő| 2.880'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11604 cím - önként
vállalt feladat, önkoľmányzati saját foľľás - tárcadalmi és gazdasági pľogľamok soľán
kialakításľa keľĺilő nonpľoÍit szo|gáitatő helyiségek ľezsiktiltsége és infrastľuktuľális
kłiltsége dologi e|őirányzztáta, továbbá a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és

Gyeľmekjĺóléti Központ 40103 cím - önként vá|lalt feladat - működési Íinanszíľozási
bevételen belĺĺl az iľányítószerui támogatásként folyósított támogatás fizetési szálm|án

töľténő jóváíľása e|őirányzatát és a kiadás dologi e|őirányzatát 2.880'0 e Ft'ta| csökkenti.

Felelős: a)-b) és d)-e) pont ęsetén polgármesteľ, c) pont esetén Kisfalu Kft./ Józsefuárosi
G azdźiko đási Közp ont Zrt.

Hatáľidő: a)-e), pont esetén 2015. június 25'

a) megbizza/kije|iili a Kĺsfalu Kft-t és a Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Kłizpontot aT4ĺ3 pľojektelem keretében ,,Családfejlesztési szolgá|tatás keľetében Szociális
Lakhatásĺ Technikai Segítségnyújtás biztosítása'' c. feladat keľetében a fennmaľadó, 22

lakás koľszeľíĺsítésének végľehaj tásáľa.

b) Kisfalu Kft. a határozat a) pontjában ľészletezett feladatok ellátásáéľt bľuttó 9.|44 ezer
foľint díjazásban ľészesül.

c) felkéľi a Kisfalu Kft. iigyvezetőjét a megbízási szeľződés elkészítéséľe és fe|kéľi a
Polgáľmestert annak aláíľásáľa.

Felelős: a)-b) pont esetén polgármester, c) pont esetén Kisfalu Kft. ügyvezetóje

Határidő: 20l5. június 25.

a) kezdeményezi az MNPIII pľojekt keľetében a ,,Közteľiilet.ľehabilitáciő,, pľojektelem
maľadványa teľhéľe a Kivitelezés tétel,,,Építés, felújítás, bővítés / t24. Egyéb építmények''
ktiltségsoľról bľuttó 6.000'0 ezeľ foľint átcsopoľtosításáú a Táľsasházi |akóépĺiletek
fetújítása pľojektelemen belül a Budapest VIII. keľ., Mátyás téľ 13. Táľsasház kłiltségvetési
soľára és a kiizteľüteti pľojektelemen fennmaľađó további maľadvány tisszegnek a Mátyás
téľ és egyéb kiiziisségi ztĺldítési pľogramok számźra ttiľténő felhasználását



b) a hatáľozat a) pontja alapján kezdeményezi a KMOP-5.1.1/B-1f-k-f0|2-0a0l azonosító

számú, a Budapest-Józsefváľos Magdolna Negyed Pľogľam III. pľojekt Támogatási
Szeľződésének módosítását.

c) fetkéľi a Rév8 ZYt.-t a Támogatási Szeľződés módosítás dokumentációjának
összeál|Ításáľa és benyújtásáľa a Közľemíĺki'dő Szervezet fe|é.

d) felkéľi a Polgáľmesteľt a módosítási kéľelem és ahhoz kapcsolódó valamennyi
dokumentum aláíľásáľa és Pľo Regio Közép-Magyaľoľszági Regionális Fejlesztési és

Szotgáltató NonpľoÍit Ktizhasznrú Kft. ľészéľe tiirténő benyújtásáľa.

Felelős: a), b), d) pont esetén polgármester, c) pont esetén Rév8 Zrt.

Határidő: 2015. június 25.

4. a Konzoľciumi Egyůittműkiidési Megállapodás 3. sz. módosítása alapján a Főváľosi
onkoľmányzat tulajdonában álló közteľĺĺletek felújítási kiiltségének összegével az

Önkoľmányzat kiadás 11604 cím - iinként vál|alt feladat - felrijítások e|őirányzatán belül a

,,Baľoss u. szervizút felűjítása'' e|őirányzatot 21.039,0 ezer foľinttal, a ,,Fĺumei út szeľvizút
felújítása'' e|őirányzatot2!.|57,6 ezeľ foľĺnttal és a bevétel fe|ha|mozási célrĺ támogatások
á|lamháztaľtáson belülľől e|őirányzatát 42.196,6 e Ft-tal csökkentĺ, tekintette| aľľa, hogy a

támogatás kedvezményezettje Budapest Főváľos onkoľmányzata.

Felelős: polgármesteľ

Határidő: 2015. június 25'

5. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a költségvetésľő| szóló rendelet következő módosításánál a

határ ozatban fo g|altakat vegye figyelem be.

Felelős: polgármester

Hatáľidő: a költségvetésľől szóló ľendelet következó módosítása

A dtintés végľehajtásáúvégző szervezeti egység: Rév8 Zľt., JSZSZGYK, JvsZ, Kisfalu Kft.

dľ. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásából

,lt , ľl ĺ,
ľW]hM l,/L,'/ĺ,\
Dľ. KovácýGabľie||a

a|jegyző

2015 JÚN 1 6.


